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Hau al da euskara 
ikastea? Titulu bat 
lortzea? Eta titulua 
lortu ondoren, zer? 
Titulitisak jota gaude!! 
Euskara ikasten hasi 
ginenean inork ez 
zigun esan azterketen 
torturatik pasa 
beharko genukeenik!! 
izerdia, idazlanak, 
sinonimoak, esaera 

zaharrak, berridazketak, 
nekeak, ametsak eta 
amesgaiztoak.
Denok gorrotatzen 
ditugu tituluak, bai, 
baina titulua lortzen 
dugun arte.
Gurpilzoroan sartuta 
gaude denok, labirinto 
honen irteera non ote 
dago? Iparrorratza?
Irteera aurkitzen dugun 
bitartean, ZEBARRIK 
labirintoaren barruan 
mugitzen lagundu nahi 
dizue artikulu honetan.

AZTERKETA 
MADARIKATUAK! ! ! !

Non lortu tituloak eta baliokidetzak:
Gaur egun, garrantzi handia ematen diogu tituloari 
lana lortzeko edo mantentzeko beharrezkoa delako.
Hona hemen tituloa lortzeko bideak:

• Eusko Jaurlaritzan:
-HABE: urtean bitan daude 
aukerak B1,B2,C1 eta C2 
lortzeko. 
Azterketak BEC-n egiten 
dira.
A1,A2,B1 azterketak 
euskaltegian egin ahal dira.
-IVAP: urtean bitan B1,B2,C1 
eta C2 egiteko.
-Osakidetzan: Aukera 
bereziak ateratzen dituzte 
oposaketekin lotuta,eta 
IVAPekoekin batera ere          
egin ahal dira B1,B2,C1 eta 
C2 egiteko.
-Hezkuntza saila: deialdi 
bat B2 eta C1 egiteko.

• Nafarroako Gobernua: deialdi bat urtero C1 lortzeko.

• Iparralde Euskararen Erakunde Publikoa: deialdi bat urtero C1 lortzeko. 

Bestalde, Hizkuntza Eskola Ofizialak daude: urtero bitan egin ahal dituzu 
azterketak deialdi irekian edo itxian B1,B2 edo C1 lortzeko.



Zer dira A1, A2 eta B1 mailak

Hizkuntzen Europako Erreferentzia 
Markoari jarraituz, gaur egun hauek maila 
baxuenak dirá euskera ikasteko.
Maila horiek bi zatiotan batuta daude:
•	 Lehenengo zatia ( A1.1, A1.2 )
•	 Bigarren zatia ( B1.1, B1.2 )

Azpimaila bat bukatzean ez duzu titularik 
lortzen. Horretarako maila bukatu behar duzu. Orduan, maila bat egiteko  hainbat 
ordu behar dira, hori dela eta, titulua lortzeko, agian, ikaskurte bat baino gehiago 
egin behar da.

Nola lortzen dira HABEren A1, A2, B1

HABEren A1,A2 eta B1 tituloak lortzeko baldintza hauek bete behar dituzu:
•	 Euskaltegi homologatu batean matrikulatu egon behar duzu eta ikastaroaren 

amaieran maila gainditu behar duzu.
•	 Gutxienez 75%eko asistentzia eduki behar duzu
•	 Ikasleak gutxienez 50 eskola ordu hartu behar ditu.
•	 Horrez gain, euskaltegiak ikaslearen gaitasun lingüístikoaren laginak hartu 

behar ditu:
1. Entzumenaren ulermena
2. Irakurriaren ulermena
3. Idatzizko ekoizpena
4. Ahozko ekoizpena

Eta euskaltegiak HABEri lagin hauek bidali behar dizkio. Laginak lau bider 
jasotzen dira:
•	 Ikastaroaren hasieran
•	 Lehenengo hiruhilekoaren amaieran
•	 Bigarren hiruhilekoaren amaieran
•	 Ikastaroaren amaieran: azken proba hauek bi irakaslek zuzendu behar ditu 

(taldeko irakasle batek eta beste batek). Ikasleak maila gainditzeko gaitasun 
nahikoa duela erakutsi behar du.

B1 mailako titulua lortzeko beste modu bat
B1eko ziurtagarria lortzeko badago beste modu bat. HABEk Deialdi ireki bat 
egiten da urria-azaro bitartean. Edonor joan daiteke, euskaltegi batean ikasten 
egon ala ez. Azterketa honetarako matrikulatu egin behar duzu irailearen 
amaieran HABEren web gunean: http: //www.habe.euskadi.eus.

Kontuan hartu behar duzu
•	 Euskaltegian maila bat gainditu baduzu azterketa egitera joatea ez da derigorrezkoa.

•	 Euskaltegian maila bat gainditu baduzu hurrengo ikastaroan maila altuago bat egin 
ahal izango duzu, nahiz eta HABE ren azterketa egin ez edo azterketagainditu ez.



Etxebarriko udala

Etxebarrikoa bazara, lau diru-laguntza hauek dauzkazu:
· Gurasoentzat eta begiraleentzat: %100 ikasturte osoa ordaintzen diete.
· Aitite eta amamentzat: diru- laguntza bereziak dauzkate.
· Autoikaskuntza: % 70
· Gainontzeko ikasleentzat: %50

Hurrengo baldintzak bete behar dira:
· Etxebarrin erroldatuta egotea.
· Ikastaroan %90eko asistentzia izatea.
· 2017/2018 ikasturtean aprobetxamendu egokia izanaren froga- agiria.
· 2018-2019 ikasturtean Etxebarriko Euskaltegian izena ematea.

Data: Irailean 1etik 30era egin behar da.

HABE (Eusko Jaurlaritza)

Diru-laguntza hauek eskuratu ahal izateko baldintza hauek bete behar dira:
· Euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatu

batean matrikulatua egon izana 2016- 2017 ikasturtean.

· 2017/2018 ikasturtean HABEren mailaren bat edo baliokideren bat
egiaztatu izana,

· HABEren web orrialdean egin behar duzu eskaera.
Data: 2018ko irailaren 6tik urriaren 5era bitartekoa (biak barne) izango da.
Zenbat diru eskura dezake ikasleak?

· A1 maila: 125€
· A2 maila: 175€
· B1 maila: 550€
· B2 maila: 400€
· C1 maila: 150€
· C2 maila: 100€

Lanbide

Azkeneko bi urteotan bertan ikastaro bat egin behar izan duzu eta euskaltegi
batean matrikulatuta egon behar duzu.

Data: Urrian egiten da

Foru Aldundia

Bono bat da eta maila gainditu behar duzu.
· A1, A2, B1 edo B2.
Bono hori euskara ikasteko da eta hurrengo ikasturtean 
erabili behar duzu.

Data: Uztailan egiten da.

Euskara ikasteko diru- laguntzak
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Titulitisetik ateratzen hasteko Etxebarrin dugun aukerarik 
onena Berbalapiko da. 
Baina zer da hori?

Berbalapiko egitasmoak aukera ematen digu modu naturalean euskara 
erabiltzeko. Denok gonbidatuta gaude parte hartzera euskaldun zaharrak 
zein berriok.
Beste ezer baino lehen, komeni da azaltzea zer den Berbalapiko. Lehenik, 
azpimarratu behar da ez dela ikastarol bat, euskaran murgiltzeko 
proposamen bat baizik. Euskerara hurbiltzeko behar batetik sortzen da, 
euskaltegian lortutako ezagueratatik haratago doana. 
Bigarrenik, taldeetan elkartzen da jendea euskaraz mintzatzeko. Une 
batean eta asterik behin, liburuak hartzea zein gramatika ikastea baztertu 
egiten dugu eta euskararekin gozatu egiten dugu. Topaketa egin ohi da 
taberna batean, giro atseginean, lotsa eta aurrez aurre hitz egitearen 
ikara beste alde batera uzten ditugu. Gutako bakoiktzak ikasteko gogoa 
eta harremanak egiteko nahia ipintzen ditu. 
Esanak esan, amaitzeko, behar-beharrezkoa da Etxebarriko Udal Euskara 
Zerbitzuari eskertzea euskararen alde egiten ari den guztia. Egitasmo honek 
euskararen erabilera bultzatzeari mesede handia egiten dio. Horretaz 
gain, ez dugu ahazterik, 
zerbitzua erabat doanik 
dela eta izena baino ez 
dela eman behar. Baina 
bada gauza bat aipatu 
nahiko nukeena: baldintza 
bakarra adinekoa izatea 
da. Hauxe da guztia, beraz, 
proiektu honetan parte 
hartzeko irrika sentituz 
gero, bai udaletxean 
bai telefonoaren bidez 
informazio zahatzagoa 
eska desakezu. 

Ez dago aitzakiarik!
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Bertsolaritzak jarraitzaile asko ditu gure 
herrian, eta aurten lau urtean behin 
jokatzen den Bertsolari Txapelketa 
Nagusia jokatzen ari da.

Irailaren 23an egin zen lehen saioa, 
eta finala abenduaren 17an izango 
da Barakaldoko BEC-en. Aurten, 
lehenengo aldiz zazpi lurraldeetan 
(Baigorrin, Seguran, Leitzan, Zallan, 
Zumaian, Tolosan, Bastidan, Irunen, 
Maule-Lextarren, Durangon, Amurrion, 
Donibane-Lohizunen, Iruñean eta 
Barakaldon) izango ditu saioak 
txapelketak, hiru hilabetez. 

Txapelketetan, bertsolariez gain, gai-
jartzaileak ere egongo dira. Horiek 
bertsoen gaia zein izango den eta 
bertsoa zein neurritan egin behar 
den esaten dute. Epaileak ere oso 
garrantzitsuak dira.

BERTSOLARI 
TXAPELKETA 

NAGUSIA

SAILKAPENA

FINAL LAURDENETAN hogeita hamasei 
bertsolari izan dira. Lehiaketak 
sei herritan jokatu dira (Baigorrin, 
Zallan, Seguran, Zumaian, Leitzan 
eta Tolosan), eta sei txapeldunak 
zuzenean sailkatu dira hurrengo 
faserako. Pasatu diren gainontzekoek 
puntuen arabera lortu dute pasatzea.

FINALAURREKOEN 1.ITZULIAN sartu dira 
jokoan 2013ko finalean parte hartu 
zuten sei bertsolarik (txapelduna 
izan zen Amets Arzallus zuzenean 
doa finalera, eta azken finalean parte 
hartu zuen Unai Iturriaga aurten ez 
dago lehian). Hogeita lau dira fase 
honetako bertsolariak, eta hemen 
lortutako puntuekin egingo dute 
aurrera hurrengo fasera.

FINALARREKOEN 2.ITZULIAN aurreko 
fasean sailkatu direnak ari dira parte 
hartzen, eta esan bezala, lortutako 
puntuekin abiatzen dira.

FINALERA aurreko fasean sailkatutako 
zazpi bertsolariak gehi azken 
txapelduna pasatzen dira.

Puntuazio altuena lortzen duen 
bertsolaria txapelketaren irabazlea 
izango da.
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ARIKETAK

Txapelketa nagusian bertsolariek ariketa hauek egin behar izaten dituzte:

Agurra: bertsolariak, saioa hasi aurretik, egurra egiten du eta bukatutakoan ere bai. Ez dira 
puntuagarriak izaten.

Gaia emanda: gai-jartzaileak gaia eta neurria emandakoan, bertsolariak horri buruzko bertsoa 
osatu behar du.

Kartzela: parte hartzen duten bertsolariek gai berari buruz aritu behar dute, banan-banan eta 
besteen saioa entzun gabe.

Puntuka: puntua bukaeran errima daukan esaldia da. Bertsoa bi bertsolari edo gehiagoren 
artean osatu behar dute. 

Lehenengoak puntua botatzen duenean, besteak hurrengoa botako dio erantzuteko, bertsoa 
osatu arte.

Puntua emanda: gai-jartzaileak lehenengo puntua emango dio bertsolariari, eta bertsolariak 
hari jarraituz osatu beharko du bertsoa.



EBALUATZEKO IRIZPIDEAK

Txapelketa Nagusiko bat-bateko bertsoak epaitzeko 
irizpideak hauexek dira: 

1. Gaia

2. Hizkera

3. Neurria

4. Doinua

5. Errima eta oinak

6. Doinua

7. Baliabide paratestualak

8. Denbora

Laburbilduz, testuinguru jakin batean eta komunikazio 
egoera bat abiapuntu dela, bertso kantatua epaitzea da 
epailearen egitekoa, noiz, non, nori eta zergatik esaten 
den oso kontuan harturik.

GURE 

AURTENG
O 

KINIELA

1. Amets Arzallus

2. Maialen Lujanbio

3. Sustrai Colina

4. Igor Elortza

5. Aitor Mendiguren

6. Unai Agirre

7. Aitor Sarriegi

8. Beñat Gaztelumendi

Arratsaldeko 

A2-B1 ikasleak
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Horrela agurtu genitzakeen 
XVI- XVII. mendeko 
Ternuako Mienna 
biztanleak. Euskal 
arrantzaleek eta  lurralde 
hartako biztanleek 
elkarrekin komunikatzeko 
sistema garatu zuten, 
“pigdina” hain zuzen ere. 
Baina, zer da  pigdina?

Pigdina hizkuntza mota 
bat da, hiztegi murriztua 
eta gramatika soila 
duena. Ez da etnia baten 
dialektoa, baizik eta 
”lingua franka” bat; hau 
da, hizkuntza ezberdina 
duten bi gizatalde elkartzen 
direnean sortzen den 

komunikatzeko modua. 
Elkartzearen ondorioz, 
hizkuntza aldaera agertzen 
da, eta hizkuntza baten 
gramatika sinplifikatua 
beste hizkuntza baten 
elementuekin nahasten 
da. Euskal Herriko balea- 
arrantzaleek bi pigdin sortu 

zituzten Ipar Atlantikoan 
zehar egin zituzten 
bidaietan. Islandian, 
euskara- islandiera pigdina 
sortu zen, eta Ternua 
eta Labradorren, berriz, 
euskara- algonkinera 
pigdina.

Balea- arrantzale 
euskaldunen gaineko 
lehenengo datua 
670ekoa da, baleaontzien 
jarduerarik handiena XIV. 
eta XV. mendeetan izanik. 
Arrantza mota hori hasiera 
batean Kantauri Itsasoko 
kostaldeetan egin zen, eta 
harrapatzen zuten balea 
“balea frankoa” zen. Hala 
ere, kostaldeko arrantza 
intentsibo samarra zen, 
beraz, euskaldunek 
sistemak hobe zitzatela 
eragin zuen. Ipar Itsasora 

NOLA ZAUDE? 
APEZAK OBETO
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lehenik, eta pixkanaka 
Islandiara, Labradorreko 
kostaldera eta Ternuara      
(Kanada) iristea lortu zuten 
balea- arrantzatzera. Hain 
zuzen ere, akats historiko 
handi batekin egiten dugu 
topo: Amerika kontinentean 
lur- hartu zuen lehen 
atzerritarra Colon izan zela 
kontatu digute hainbatetan, 
baina erregistratutako 
datuek azaltzen dute 
euskaldunek 

Colonek baino dezente 
lehenago zapaldu 
zutela Amerika. Baleak 
ez ezik, bakailaoak ere 
arrantzatzen zituzten, 
eta gero, hango 
lurretan saltzen zituzten 
ehizatutakoak. Merkataritza 
mota honek, eta 

euskaldunen 
eta bertako 
herritarren 
arteko 
komertzio- 
harremanek 
euskara-

islandiera eta 

euskara- algonkinera 
sortzea eragin zuen, 
Islandian, eta Terranova 
eta Labradorren, hurrenez 
hurren.

Euskara- islandiera 
hiztegia latinez idatzitako 
liburu batean agertu zen 
lehenengo aldiz 1637an. 
Liburuan ikerketa bat 
agertzen da euskararen 
determinatzailea eta 
islandieraren infinitiboa 
euskarara nola bihurtu 
azaltzen duena. 

Pigdina hobeto ulertzeko 
    hona hemen adibide batzuk:

Badaude esaldi osoak ere:

Euskaraz: Kristok eta Mariak balea bat emango balidate buztana emango nizuke nik.
Euskara- islandiera: Christ Maria presenta for mi balia, for mi presenta for ju 
buztana.

Euskaraz: Gizon gaiztoa zara.
Euskara- islandiera: For ju mala gizona.

Pigdin hauek balea- arrantzarekin desagertu ziren XVIII. mendean. Garai hartan, Utrecht-
eko  ituna sinatu zen, eta Iparraldeko urak ingelesen esku geratu ziren, beraz, itsasontzi 
ingelesek baino ezin izan zuten ur horietan arrantzatu.

Euskara Islandiera Euskara-islandiera

Gezurtia Strakur Gessurtia
Zatoz Kom pu Satto
Ez dakit Eg Veit echi Ez tacit
Zoaz kanpora Fardu framier  Suas canporat



Apaiz etorri berria Patxi da; ez da 
gaztea, eta zaharra ere ez. Pertsona 
alaia eta atsegina da. Kirola egitea, 
irakurtzea, gitarra jotzea eta janaria 
prestatzea gustatzen zaio. Bilbokoa 
da, baina Madrilen bizi izan da.

Egunero Bilbotik Etxebarrira 
metroz etortzen da. Goizetan, 
metroan otoitzak irakurtzen ditu 
mobilean. Gero, elizara sartzen 

da eta bulegoko lana egiten du. 
Astelehenetik ostegunera 
15:00etatik 16:30era euskaltegira 
joaten da eta oso gustura 
dabil. Euskara gustatzen zaio, 
eta lan handia egiten ari da . 
Arratsaldeetan, umeei katekesia 
ematen die, 17:30etik 18:30era arte 

herritarrentzako bulegoa irekita 
izaten du, eta 19:00etan 

meza ematen du. Asteburu 
batzuetan bataioak, 
ezkontzak eta jaunartzeak 
izaten ditu. 

Etxebarrin oso pozik 
dago.

Eguerdiko A1eko 
eta A2ko 
ikasleak

ETXEBARRIKO 
DONEZTEBE ELIZAKO 

Apaiz etorri berria
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Gaur egun Udalak herri-
tarrekin komunikatzeko 
hainbat baliabide ditu; Es-
ate baterako: Udal webgu-
nea, sare sozialak, hileroko 
aldizkaria, informazio pa-
nelak, postontzietan infor-
mazioa banatzea… Baliabi-
de horien barruan HIRIX 
APLIKAZIOA dago.

ZER DA?
HIRIX Etxebarriko herrita-
rren arteko komunikazio 
plataforma bat da. Smart 
City konponbideen ba-
rruan markoan jarrita, Hirix 
jaio zen herritarren arteko 
parte-hartze maila bultzat-
zeko, baita merkataritza 
lokala eta asoziazionismoa 
ere. Zentzuzko hiriaren 

aktibo estrategikoa denez, 
hiritarren protagonismoa        
bultzatzen du.

HIRIX-ek parte-hartze hau 
sustatzeko beharrezko 
baliabideak ematen ditu, 
elkarrizketa eta herritarren 
eta teknologia berrien bi-
dez entitateen arteko ko-
laborazioa. Alde batetik, 
dinamizatzeko eta udale-
tan  gertatzen den guztia-
ren gainean informatzeko 
kudeaketa-sistema bakarra 
jartzen du administrazioen, 
merkataritzen eta elkarteen 
eskuan. Bestalde, auzota-
rrek parte hartzeko kanal 
berriak dituzte.

Tresna hau A3R Consul-
ting enpresak garatua 
da eta Etxebarriko ETE                        
berritzaileen I. Lehiaketa ira-
bazi zuen.

ZEIN HELBURU 
DAUKA?
Batetik, informatiboa da: al-
bisteak, ekitaldiak, oharrak, 
puntu eta zenbaki interes-
garriak, dendak, elkarteak 
eta klubak, aurrekontua 
eta organigrama… Herritar 
bakoitzak aukeratu egin   
ditzake bere interesekoak 

izan daitezkeen gaiak eta 
modu horretan horien in-
guruko informazioa soilik 
jasoko du.

Bestetik, jakinarazpenak bi-
dlatzen ditu: aplikazioaren 
bidez gertakaria azaldu eta 
argazkiak erants daitezke, 
baita geolokalizazioa eman 
ere. Une horretatik aurre-
ra egiteko bat sortzen da 
Udalari dagokion arloan, 
eta dagokion pertsonarekin 
harremanetan egon daite-
ke zalantzak argitu, gaiari 
buruzko informazioa eman 
eta gertakariaren egoera-
ren berri emateko. Irado-
kizunek ere prozesu hori 
jarraitzen dute, baina kasu 
horretan bozkatu egin dai-
tezke.

NON LORTU?
IOS eta Android-erako des-
kargatu daiteke, hizkuntza 
anitzetarako, sare soziale-
tan integratuta dago eta 
doakoa da.

Udal informatika zen-
troan (CIME) doako ikas-
taroak ematen dira tresna            
erabiltzeko interesa duten 
pertsonentzat. Azkena orain 
dela urte bat izan zen, bai-
na aplikazioa atera zenetik 
hainbat ikastaro eman dira 
jendearen interesagatik.
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FUNTZIONAMENDUA
Deskargatu ondoren, le-
hendabizi profil bat sortu 
beharko da eta, horreta-
rako, gure datu pertsonalak 
bete beharko ditugu leku     
bakoitzean hirix kontu be-

rri bat zabalduz. Profilaren 
ezaugarrietan hizkuntza 
aukera dezakegu, EUSKA-
RA edo gaztelania hain zu-
zen ere, eta aukera dago 
aldatzeko edozein me-
mentoan, nahiz eta beste           

hizkuntzan instalatu.

Behin profila beteta, 4 
ataletan zatitu ahal dugu     
aplikazioa: 

ANONIMOKI 
JARDUTEA: 
2017ko urte hasieran Hirixa-
ren inguruan inkesta bat 
egin zen, zehazki aplika-
zioko “erabiltzaile/ anoni-
moaren” aukeraren ingu-
ruan. Emaitzek gehienek 
zioten “erabiltzaile anoni-
moaren” aukera kentzea-
ren alde zegoela. Horrela, 
bide honetatik Udalari zu-
zendutako edozein iruzkin/
intzidentzia, ohar eta arazo 
behar bezala identifikatua 
geldituko litzateke.

Hirix-aren bidez erabiltzai-
leen arteko errespetuzko 
harreman aktiboa eta erai-
kitzailea lortu nahi da, uda-
lerriaren egunerokoaren 
egoeraren informazioa 
ahalbidetuz, guztion artean 
Etxebarri eraginkorrago eta 
hobeago bat lortu asmoz.

Hirixek erabiltzaile konpro-
metituak nahi ditu, herriko 
beste pertsonak errespe-
tuz eta aurreiritzirik gabe 
tratatzen dituztenak. Be-
raz, etxebarritarren eta                             
erabiltzaileen arteko erres-
petu faltak, biraoak edo 
tolerantzia ezak, aurretik 
ohartarazi gabe betatuak 
izango dira.
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LABURPENA
“Nire bizimodua hirian” 
aplikazioa garatu duen 
kideetako baten filosofia 
abiapuntu izanik, aplikazio 
honetan dendari eta osta-
lari eta elkarte eta klubek 
parte hartuko dute, hiri eta 
herrietako bizimoduaren 
partaide moduan. Erakunde 
horiek herritarrei informazio 
emango liekete eskaintza, 
ekitaldi eta jardueren ingu-
ruan; horrela, erabiltzaileek 
hirian     gertatzen denaren 
inguruko informazio osoa 
edukiko lukete, betiere era-
biltzaileek eurek aldez au-
rretik filtratuta.

Tresna hori hiritarren pane-
len osagarria izango da. In-
formazio garrantzitsu guztia 
udalerriko hainbat lekutan 
kokatutako pantaila digita-
letan ikusi ahal izango da. 
Epe laburrera, EtxebarriBus 
autobus berrietako pan-
tailak izango dira garapen 
berri horren pilotu. Hortik 
aurrera, Udaletxean, kirol-
degian eta bestelako 
udal zerbitzuetan 
jarriko dira pan-
tailak.

HIRIX GARATU DUEN 
ENPRESAREKIN 
ELKARRIZKETA

A3R Consulting

Enpresa honek HIRIX app 
garatu zuen. Aplikazio ho-
nen bidez herritarrok, Uda-
lak eta auzoko elkarteak 
harremanetan egon gai-
tezke.

Noiztik dabil app ?
Ofizialki 2016 ko  Martxotik

Zenbat erabiltzaile 
daude Etxebarrin?
1.650 erabiltzaile inguru 
daude. Gutxi gorabehera 
populazioaren %15.

Nola sortu zen ideia?
2014 urtean Etxebarriko 
Udalak lehiaketa bat anto-
latu zuen Etxebarriko Pyme 
berritzailea aukeratzeko. 
A3R Consulting irabazi zuen 
lehiaketa HIRIX aplikazioa 
garatzeko.

HIRIX eginda eta 
martxan jarrita, 
zeintzuk dira 
zuen gaur egungo 
funtzioak?
Gaur egun laguntza emate 
dugu, edukia gainbegira-
tu eta gertakari teknikoak 
konpontzen ditugu.

HIRIX aplikazioa 
bakarrik erabiltzen 
dugu etxebarritarrok 
edo beste lekutan 
erabili ahal da?
Une honetan, Etxebarriz 
gain beste lau udaletan 
erabiltzen da, hauek dira: 
Elgeta, Larrabetzu, Ubide 
eta Okondo. Beste udal bat-
zuk proba fasean daude.

Bukatzeko, beste 
aplikaziorik 
baduzue Etxebarrin 
erabiltzeko?
Ez, ez dago beste aplika-
ziorik. Egin nahi dugu-
na da HIRIX zerbitzuak                   
zabaltzea. Herriko iragarki-
taula, auzoko heremoteka 
besteak beste. Gure asmoa 
da abenduan bertsio berri 
bat argitaratzea, jada gehi-
tutako zerbitzu berriekin.



16

Inkesta
Zebarriko ikerketa-zerbitzuak inkesta egin du bere zenbait ikasleren artean, HIRIXen ingu-
ruan duten iritzia ezagutze aldera:

Goizeko C1eko ikasleak
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Aste gutxi dira azaroaren 25a, 
Emakumeen Kontrako Indarkeriaren 
Aurkako Nazioarteko Eguna, izan zela. 
Ekimenez eta hitz politez betetzen dira 
plazak, komunikabideak eta tabernetako 
elkarrizketak. Baina emakumearen 
egoera latza da oraindik. Zebarrik 
emakumeek azken hamarkadetan 
eskuratu dituzten eskubideen 
gainbegirada bat egin nahi izan du.

1970. urtera arte emakumeek ez 
zeukaten seme-alaben guraso-
aginterik. Nahiz eta amaren baimena 
ez izan, aitek seme-alabak adopzioan 
emateko gaitasuna zuten. Gainera, 
gizonak ziren bizilekua finkatzen 
zutenak eta emakumeak ezkontza 
obedientzia  bete behar izaten zuten.

1975. urtera arte emakumeek ez zeukaten 
erabaki libreak hartzeko gaitasunik, hau 

da, erabakiak hartzeko 
gaitasun mugatua zuten. 
Senarren baimena 
behar izaten zuten, 
aitena ezkongabekoen 
kasuetan. Emakumeak, 
dibertsitate funtzionalaren bat zeukaten 
pertsonak eta adingabekoak talde berean 
sartzen ziren erabakiak hartzeko.

Nahiz eta 1931. urtean II. Errepublikan 
emakumeen botoa lortu, 1977ko 
hauteskunde demokratikoetan 
emakumeak botoa eman ahal izan zuten.

Industria iraultzarekin “hiritar” hitza 
azaldu zen, baina, kontzeptu hau 
gizonezkoentzat soilik erabiltzen zen. 
Garai hauetan irabazi ziren eskubideak 
gizonentzat izan ziren. Emakumeak, 
berriz, eskubide eratorriak zeuzkaten.

XX. mendean emakumeak lanpostu 
askotara sartu ziren arren, gizonak baino 
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lan-baldintza okerragoak izan zituzten. 
Emakumeak ez ziren haien soldaten 
jabe, eta bidegabeko baldintzak bete 
behar zituzten. Adibidez, 1923an 
emakumeak irakasleak izan ahal 
izateko kontratu berezi bat sinatu behar 
zuten: maistra-kontratua. Kontratu hori 
sinatutakoan, arratsaldeko zortzietan 
etxean egon behar zuten, ezin ziren 
ezkondu, ezta mutilekin ibili ere, ezin 
zuten erre, ez alkoholik edan …

Hau da emakumeek bizi izan zituzten 
bidegabekerietako lagin bat bakarrik. 
Gauzak asko aldatu dira, baina beste 
asko ere oraindik aldatu beharko lirateke. 
Aurten, esaterako, emakumeenganako 
indarkeriagatik 55 emakume hil dituzte.

Enpleguari dagokionez, gaur egun 
ere emakume eta gizonen arteko 

ezberdintasunak ematen dira. 
Gainera, emakumeak etxeko lanetan 
eta seme-alaben zainketan gizonak 
baino ordu gehiago ematen dituzte.

Historian zehar emakume askok 
emakume guztion eskubideak 
aldarrikatu zituztelako, bizi-ohiturak eta 
baldintzak aldatu dira. Hain zuzen ere, 
emakumeon eskubideak aldarrikatu 
zituzten emakume asko hil egin zituzten.

Beraz, gizonezkoen eta emakumezkoen 
arteko aldeak ez dira antzinakoak 
bezalakoak, baina oraindik diferentziak 
egon badaude. Jarrai dezagun 
borrokarekin, behintzat, emakumeon 
izenean borrokatu ziren emakumeen 
hilketek zentzurik ez galtzeko.

Goizeko B2ko ikasleak
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ZUGARRAMURDIKOAK 
EZ ZIREN SORGINAK, 
EMAKUMEAK BAIZIK

Zugarramurdi Nafarroa iparraldeko 
herri txikia da. Famatua da sorginen 
istorioengatik eta bertako kobazuloetan 
ospatzen ziren akelarreengatik. 
Baina, zer gertatu zen benetan?

Zugarramurdiko emakumeek denbora 
luzea pasatzen zuten haien senarrik gabe; 
izan ere, bakailaoa arrantzatzera joan 
ohi ziren askotan Terranovara. Ondorioz, 
emakumeek haien gain hartzen zuten lan 
guztia; bai etxeko lanak, bai eta ehiza ere. 
Gainera, kobazuloetan biltzen ziren botikak 
eta sendagai naturalak prestatzeko.

Hala ere, guztia aldatu zen. 1609ko 
maiatzaren 20an, Frantziako erregeak 
Pierre De Lancre izeneko epailea bidali 
zuen Zugarramurdira Gaztelak eta Frantziak 
elkarren artean zuten lur- gatazka bat 
konpontzera. Epaile hari ez zitzaion batere 
gustatu lur horietan ikusi zuena. Alde 
batetik, emakumeen ohiturak eta gizonaren 
laguntzarik gabe bizi ahal izatea, eta beste 
alde batetik, euskaraz mintzatzea, hark 
ez baitzuen hizkuntza hura ulertzen.
Hori dela eta, Zugarramurdiko biztamleen 
aurkako jazarpena hasi zuen, gaur egun 
sorgin- ehizaz ezaguna dena. Besteak beste, 

akelarre hitza asmatu zuen. Epailearen 
arabera, “sorginek” eta “aztiek” bilkurak eta 
errituak egiten zituzten lekua zen, eta han, 
emakumeek biluzik eta mozkorturik festak 
ospatzen zituzten “Akerbeltz” deabruarekin, 
haien senarrik gabe. Pierre De Lancrek 
asmatu zituen istorioen ondorioz, herri 
horretako emakume batzuk ziegetan erail 
zituzten, eta beste asko sutzarretan erre.

Gaur bertan Zugarramurdiko kobak 
bisitatuko bagenitu, De Lancrek 
asmatutakoak kontatuko lizkigukete. 
Esaterako, souvenir dendetan 
saltzen dizkiguten sorgin zaharrak, 
garatxodunak eta itsusiak ez datoz 
bat errealitatearekin. Zugarramurdin 
erre zituztenak ez ziren sorginak izan, 
emakume aske eta langileak baizik.
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 emakume eder baten itxura 
dauka gorputzaren erditik gora. Gorputzaren 
erditik behera ezaguna dena da ahatearen 
hankak izatea, baina hankak oiloarenak edo 
ahuntzarenak izan ahal dira, eta arrain-isatsa 
edo hegazti baten erpeak izan ahal ditu.

Lamiak zeregin batzuk ditu, haien artean, 
artilea haritzea; trikuharriak, etxeak eta 
elizak eraikitzea eta arropak garbitzea. 
Baina gehien atsegin duena da bere 
ile luzea orraztea urrezko orrazi 
batekin errekaren bazterrean. Esaten 
denez , urrezko orrazia lapurtzen 
badiote, pertsona horrek zorte txarra 
izango duela orrazia bueltatu arte. 

Haitzuloetan edo erreka 
putzuetan bizi ohi dira.

Gizonei eskatzen dien ogiari, urdaiari 
eta sagardoari esker elikatzen dira, edota bere 
deboziokoek eskainitako ogiari, gatzatuari eta esneari esker. Ezetzari esker bizi direla 
ere esaten da. Hau da, haiek nekazariek ez aitortutako zergak kobratzen dituzte. 
Horregatik, zintzotasunaren defendatzaile gisa eta iruzurraren kontra agertzen dira.

Batzuetan Lamiek gizakiei laguntza eskatzen diete, gehienetan mehatxuen bidez 
egiten dute.  Esaterako, Lamia hiltzen ari denean, gizakiaren presentzia behar du, 
ezin delako bakean hil gizaki batek hura ikusi arte eta hark otoitz bat egin barik. 
Beste batzuetan Lamiak agertzen dira adeitsu pertsonei laguntza eskainiz . 

Lamien eta gazteen arteko maitemintzeak oso ohikoak dira. Gazteek 
itsututa geratzen direlako bere edertasunagatik.

Lamien beste izen batzuk: 
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LAMIAK  DESAGERTZEA

Desagertzea ermiten eraikuntzarekin, 
elizako kanpai hotsekin eta errezoekin  
erlazionatzen da. Orduan  esan ahal da 
kristautasunaren errua izan zela Lamiak 
desagertzea.

TOPONIMIA

Toponimian, pertsonaia honen lagin ugariak 
aurkitzen ditugu: 

GIPUZKOAKO ESKUALDEAN: Lamiategi, 

ORENDAINEN: Laminatea, Hondarrabin, eta Lamitegi.

BIZKAIAN: Lamikiz , Markinan, eta Laminerreka. 

NAFARROA BEHEREAN: Laminzulo, Isturitzen. 

LAPURDIN: Lamuxain. 

NAFARROAN: Lamiosin, Beran, eta Lamiarri.

LAMIA MITOLOGIA KLASIKOAN

Lamia, Mitologia Klasikoan, burua eta bularra emakumearena eta gorputza sugearena 
duen izaki fantastikoa da. Gazteak eta umeak erakartzen ditu odola zurrupatzeko 
xedearekin, banpiro modernoaren aintzindaria da. Gure Lamiaren izena baliteke 
izaki honengandik etortzea (Erromatarrek ekarria, agian), baina ezaugarriei 
begiratuz gero, mitologia klasikoko Sirenaren antzekotasun handiagoa du. 

LAMIAK  DESAGERTZEALAMIAK  DESAGERTZEA

TOPONIMIATOPONIMIA

LAMIA MITOLOGIA KLASIKOANLAMIA MITOLOGIA KLASIKOAN
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ELEZAHARRA

Elezaharrak dionez , Anboto eta 
Arangio artean artaldearekin 
egoten zen artzain bati maiz 
agertzen omen zitzaizkion 
Lamiak, eta oso ongi pasatzen 
omen zuen hark, dantzan 
ibiltzen baitzuten airean. 
Artzaina gustura zebilen neska 
gazte eder haiekin, berak 
ez baitzekien Lamiak zirela. 
Batekin harreman sendoagoa 
egin zuen, eta etxeraino 
ere laguntzen omen zion. 

Behin batean eraztun bat oparitu 
zion, eta Lamiak  eta artzainak 
elkarri ezkontzeko hitza eman 
zioten. Mutilak kontatu zion 
amari, eta amak kezkatuta, herriko 
apaizarengana joateko eskatu zion 
semeari. Elizgizonak, mesfidati, 
emaztegaiari oinak behatzeko 
agindu zion. Artzainak horrela egin 
zuen eta bere hankak ikustean, 
ahatearenak bezalakoak zirela 
ohartu zen. Orduan, eraztuna 
atera nahi izan zuen Lamiari 
itzultzeko; baina ahaleginak egin 
arren, ezin izan zuen atera, eta 
atzamarra moztu behar izan zuen. 

Eraztuna atzamar eta guzti itzuli 
zion Lamiari, eta etxera joan zen. 
Sendatu zuen atzamarra, eta 
ohean sartu zen. Lamia haserre 
bizian gelditu zen, eta mutila 
ez omen zen gehiago esnatu.

Arratsaldeko 
C1eko eta B2ko ikasleak

ELEZAHARRAELEZAHARRA
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MUSIKA

Ni naiz izotz erregina, La Basu
(2017, autoekoizpena)

Rap musika entzuteko ez dugu New Yorkeko Brooklin edota 
Harlemera joan beharrik; aspaldi heldu zen gure ingurura. 
Baina rap-a euskaraz entzuteko ez dugu Etxebarritik mugitu 
behar, bertokoa baita Elena Caballero, La Basu izenaren azpian 
ezkutatzen den abeslaria. Ez da rap-a, ordea, jorratzen duen estilo 
bakarra, “Ni naiz izotz erregina” lan honetan soul, R&B, dancehall 
eta bestelako eraginak entzun daitezke-eta, besteak beste.

www.labasu.com

Hiri kristalezkoa, Rafa Rueda
(2017, Elkar)

Hamarkadak daramatza Rafa Rueda mungiarrak musikaren 
eszenan. 80etan Broken Bihotz taldean, ondoren PiLT 
izenekoan, eta duela hamabost bat urte bakarkako ibilbideari 
ekin zion. Hiri kristalezkoa bakarkako bosgarren alea da, 
hasi zeneko sonoritate elektronikoaz eta giroaz zipriztindu 
ditu bere betiko kantu pop bikainak. Hitzetan ere lan handia 
egin du, bai berak, bai berarentzat idazten aritu diten 
idazleek (Harkaitz Cano, Unai Iturriaga, Miren Amuriza...)

rafarueda.net/

Galtzen ikasteko metodoa, Balerdi Balerdi
(2017, autoekoizpena)

Beste pop musikari mitiko batzuei leku egingo diegu Zebarri 
honetan. Hauena ere bosgarren lana da, nahiz eta urteotan 
formazioan aldaketak izan dituzten, eta urte batzuetan diskorik 
argitaratu gabe egon diren. Oraingo honetan, Petti bakarlari 
basatia “fitxatu” dute gitarrak jotzeko koroak egiteko. Esan 
daiteke rockeroagoa dela disko hau aurrekoak baino. Baina 
onena, beti bezala, zuk zeuk entzun eta erabakitzea. 

https://balerdibalerditaldea.wordpress.com/
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Honetara ezkero, Arantxa Iturbe
(Susa, 2017)

Euskarazko irratigintzako ahots ezagunenetakoa den honek 
ibilbide luze eta laudatua du literaturan ere. Denetariko 
lanak idatzi ditu -eleberriak, antzerkigintza, hau eta gazte 
literatuta- baina oraingoan ezustekoz jositako ipuinak 
metatu ditu, 2017an argitaratu duen bigarren lan honetan.

Zatoz nirekin Santiago de Compostelara, 
Joxemari Iturralde
(Ekin, 2017)

Gazteentzako literaturan lan asko argitaratu da aurten, baina 
“Jimu” Iturralderen honako hau aukeratu dugu: gaztea zara 
eta arazoak dituzu etxean, gurasoekin, ikastetxeko lagunekin; 
benetan denboraldi kaxkarra ari zara pasatzen… Zer egin 
egoera larri horri buelta emateko? Hilabeteko atsedena 
hartu eta bidean hasi ibiltzen. Orreagatik Santiago de 
Compostelaraino 800 kilometro dituzu zeure burua lasaitzeko, 
ideiak argitzeko, arazoei konponbidea aurkitzeko... Horixe da 
abiapuntua. Baina nolakoa izango da gazte horren itzulera.

Martin Zalakain

Izugarrizko pertsona-kopurua bildu du (80 inguru) Juan 
Antonio Urbeltz dantzari eta koreografoak Pio Barojaren 
Zalakain abenturazalea klasikoan oinarritutako ikuskizun 
berria taularatzeko. Narrazio dramatikoa duen dantza 
ikuskizuna da. Ander Lipus aktoreak jokatuko du Pio 
Barojaren papera, eta zuzeneko narrazioa egingo du. 
Harkaitz Cano idazleak egokitu ditu Barojaren eleberriko 
hainbat pasarte eta gertaera. Hirugarren Karlistadan 
kokatuta dago kontakizuna, eta haren baitan sortutako 
gatazkak eta gertaerak irudikatuko dituzte dantzariek.

LITERATURA

ANTZERKIA

Abenduko zubian ospatu ohi den Durangoko Azokan aurkeztu 
dira, beti bezala, euskarazko liburu gehienak. Fresko-fresko daude, 
beraz, gomendatu nahi dizkizuegun liburu hauek:
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10 boloban 4 baratxuri ale

200 g ganba Oliba-olio pixka bat

250g gula 200g perretxikoak

Osagaiak

Boloban Beteak

Prestaketa:
Hasteko, jarri olioa zartaginean, moztu 
baratxuriak eta bota, olioa bero dagoenean;
gorri daudenean, bota perretxikoak moztuta eta ganbak.
Ondoren, pixka bat gorrituta daudenean bota gulak, eta eman buelta batzuk. 
Ondoren, sutatik kendu.
Hartu bolobanak eta bete nahasteaz.
Amaitzeko, bota gazta bolobanen gainean eta sartu labera gratinatzeko 10 minutuz. 
Denbora hori pasa eta gero, atera eta jan ahal izango dituzu.

1 alberjinia 75 gr. Ganba

4 baratxuri-atal oiloa 50 gr. gula

½ l. esne-gain tomate marmelada Gatza

50 gr. Hirugiar Txupito-ontziak

Osagaiak

Albirginako txupitoak krema finarekin

Prestaketa:
Hasteko, garbitu alberjinia eta erdibitu. Plater batean ipini eta gainean bota itzazu
gatza eta olio-txorrotada. Sar ezazu mikro-uhinean eginda egon arte.
Gero, bi baratxuri-ahal zuritu, txikitu eta frijitu. Bota itzazu alberjiniaren mamia eta
esnegain txorrotada handi bat. Nahastu eta jarri su epeletan frijitu bi minutuz. Irabiatu eta
gorde.
Krema fina egiteko, lehenik, garbitu ganbak (ken itzazu azalak eta sabelak) eta txikitu.
Bigarrenik, zartagin batean bota bi baratxuri-atal txikituta. Frijitu ondoren, bota
hirugiharra, bi minutu pasa eta gero ganbak eta, dena eginda dagoenean, gulak. Gehitu
gazta eta azkenik esne-gaina. Nahastu eta gorde.

Itxura:
Txupito-ontzi batean, lehenik botako dugu alberjinien krema. Gehituko dugu
koilarakadatxo bat tomate marmelada eta geroago fin krema. Bukatzeko, sartuko dugu
koilaratxo edo ogi-txigorki bat apaintzeko eta jateko. 
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2 tomate

Tipula bat

Arrautza bat

Piper gorria era berdea Pixka bar piper-beltz

150g oilasko-haragi txikitua Gatz eta olioa

Osagaiak

Krepe beteak

Prestaketa:
Lehenik, moztu ezazu tomatea, tipula eta piperrak. Gero, zartaginean berotu olioarekin.
Bigarrenik, oilasko-haragi txikitua bota zartaginera eta arrautza ere bai. 
Pixka bat frijitu eta gero bota itzazu piperrak, tomatea eta tipula. Frijitu 
dena eta kendu ezazu zartagina. Ez ahaztu gatza botatzea.
Hirugarrenik, hartu krepeak eta bete itzazue. Aurretik berotu 
hamar minutuz, ehun eta laurogei gradutan.
Azkenik, sartu ezazu erretilua krepekin. Hamar minutuz gorritu. 
On egin !

Kilo erdi patata 2 edalontzi oliba-olio

6 arrautza Gatz pixka bat

Tipula txiki bat Perrexil hosto bat

Piper berde bat

Osagaiak

Patata-tortila

Prestaketa:
- Zuritu tipula eta moztu dadotan.
- Garbitu piper eta moztu dadotan.
- Zuritu patatak eta moztu dadotan.
- Bota dena zartaginera.
- Frijitu su eztitan 25-30 minutuz.
- Kendu frijituak eta gorte.
- Erreserbatu dio eta garbitu zartagina.
- Irabiatu arrautzak eta bota 

patatak, tipula, piperra eta gatza.
- Bota osagai guztiak 

zartaginera eta ipini sutan.
- Ondoren eragin guztiari eta itxaro gatzartu arte.
- Tapatu plater baterekin eta buelta eman.
- Zartaginera bota berriro eta minutu batzuk pasa. Eta gero, prest egongo da!



500 gr. Azpizun 250 gr. Perretxiko

Gatza eta piperbeltza xafla bat hostore

40 gr. gurin arrautza bat

100 ml. esne-gain likido 200 gr. patata

25 gr. boilur

Osagaiak

Wellington Azpizuna

Prestaketa:
Hasteko, hartu azpizuna eta bota gatza 
eta piperbeltza. Tipula eta perretxikoak 
zati txikitan pikatu eta frijitu. Ondoren, 
gehitu boilurra eta esne-gain likidoa, 
hostore xafla luzatu, ipini barazkiak 
gainean eta azkenik azpizuna.
Jarraian, itxi hostore-xafla. Irabiatu 
arrautza, margotu eta sartu labean 
180 gradutan 30 minutuz. 
Amaitzeko, zuritu patatak, pikatu eta egosi. 
15 minutu pasa eta gero, ontzi batean 
sartu patatak, ur pixka bat, oliba-olioa, gatza eta piperbeltza, eta dena irabiatu.
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4 arrautzak. 200 gr. Soletillako bizkotxoa.

6 goilarakada azukre. 500 ml. kafe.

4 goilarakada Amaretto. Kakao hautsa. 

250 gr. Mascarpone gazta.

Osagaiak

Tiramisua

Prestaketa:
- Hasteko, kafea egin, azukrea bota eta hoztu.

Arrautzen zuringoak banatu, bota 
ontzi batean eta hozkailuan sartu.

- Gero, gorringoak, Mascarpone gazta eta 
Amaretto nahastu. Zuringoak elur-punturaino 
irabiatu eta nahastu lehenengoarekin.

- Ondoren, kafean Amaretto 
bota era Soletilla bizkotxoak bustitu bi aldetatik. 
Zabaldu krema eta egin beste kapa bat bizkotxoekin.

- Amaitseko, krema kapa bat eman eta kakao hautsa hautseztatu.
On egin.
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